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Abstract
Ottoman carpet weaving has a wide range of designs and 
patterns, colors and weavings that are of special 
importance in the history of world carpet weaving. During 
the Ottoman rule (1299-1922 AD) carpet production 
flourished, so that the sixteenth century and the first half 
of the seventeenth century is considered the most glorious 
period. By examining the carpets of this period, one can 
see the traces of Iranian art. The influence of Iranian art on 
Ottoman carpets intensified after the conquest of Istanbul 
(1453 AD) and its effects can be seen in changing the 
design, pattern and weaving technique of carpets. For this 
purpose, Ottoman carpets can be historically divided into 
two groups. The first group includes carpets that are often 
woven before the 16th century and the influence of Iranian 
art and carpet weaving is not directly visible. This group of 
carpets continues the Seljuk style and their designs are 
geometric. Animal carpet, Holbein carpet are some of 
them. The second group is carpets that are woven and 
presented under the influence of Iranian art and artists. The 
main purpose of this paper is to examine the Ottoman 
carpet in order to identify the influential factors of Iranian 
art in the formation of the second group of Ottoman 
carpets. Accordingly, the main questions of the present 
article are: What carpets from the second group of carpets 
of the Ottoman period were woven under the influence of 
Iranian art? What are the influential factors of Iranian art 
in forming Ottoman carpets? The research method is 
descriptive-comparative analytical. The method of 
collecting information is library studies and some images 
have been obtained by searching in museums. Research 

findings show that some factors such as the influence of 
Iranian art, gifts of kings, forced and voluntary migration 
of artists to the Ottoman court, looting of Iranian works of 
art by the Ottomans during the occupation, and the export 
of Iranian carpets to the Ottomans are the main reasons 
for the expansion Ottoman carpet. Among Iranian arts, 
Safavid carpets have had the greatest impact on the 
formation of Ottoman carpets. Influence can be seen in 
the two components of the design, patterns and weaving 
of Ottoman carpets. Medallion, multi medallion, star 
medallion, prayer carpet design, animal and hunting design, 
tree design, herati design, khatai and arabesque designs are 
among their designs and patterns. Regarding the type of 
weaving, for the first time, Ottoman carpets (palace 
carpets) are woven with asymmetrical knots, which is 
unprecedented in the past. The density of knots is woven 
between 200000-700000 knots PSM and much finer than 
before. The main reason is the use of silk and very fine 
wool. The most influential factors can be seen in the 
identification of three groups of Ottoman carpets: 1) 
Ushak Carpets, especially carpets with medallion layouts, 
and star medallion carpet 2) Ottoman palace carpets: 
medallion carpet, carpet with saz (leaves) design, prayer 
carpet with natural (floral) design 3) Herke carpets: Hereke 
carpets are like Iranian carpets with medallion design, 
vagireh design, all over design, prayer carpet design.  
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 چکیده 
 تیجهان اهم بافییقال خیاز طرح و نقش، رنگ و بافت بوده که در تار یعیگستتتتره وستتت یدارا یعثمان یقال

ص سبت به دوره پ یقال دیم( تول1922-1299) هایدارد. در مدت حکومت عثمان یخا سعه ب نیشین  یشتریتو
. با شودیم یدوره تلق نیا نتریباشکوه یالدیاول قرن هفدهم م مهیکه قرن شانزدهم و ن ایکرد به گونه دایپ

بعد از فتح  یعثمان یدر قال رانیرا مالحظه کرد. نفوذ هنر ا رانیهنر ا یردپا توانیم یعثمان هاییقال یبررس
ستانبول ) شدت ب1453ا ه . بشودیم دهید هایطرح و نقش و بافت قال رییو آثار آن، در تغ ردگییم یشتریم( 

دوره  هاییقال یمقاله، بازشناس نیکرد. هدف ا بندیرا در دو گروه، دسته ینعثما یقال توانیمنظور، م نیهم
استتا   نایدوره استتت. بر نیگروه دوم ا هاییقال یرگیدر شتتکل ران،یهنر ا گذاریریو عوامل تاث یعثمان

 هنرنفوذ  ریتحت تاث یدوره عثمان هاییاز گروه دوم قال هایییاستتتچ  ه قال نیمقاله حاضتتر ا هایپرستتش
ست؟  ه عوامل رانیا شده ا شدند؟ روش  یعثمان هاییبه قال دهیبر شکل رانیهنر ا ریساز تاث نهیزم یبافته 

ص قیتحق ست، گردآور یقیتطب یلیتحل یفیتو صاو یو بخش ایاطالعات کتابخانه یا جستجو  قیاز طر ریاز ت
ست.  هتهی هادر موزه شان م قیتحق هایافتهیشده ا مهاجرت  قیاز طر یرانیو هنر ا نگکه نفوذ فره دهدین
توستتت   رانیا یپادشتتتاهان، تارت و  لاول آثار هنر یایهدا ،یهنرمندان به دربار عثمان یاریو اخت یاجبار
 .بوده است یعثمان بافییبر هنر قال رگذاریاز عوامل تاث یبه عثمان رانیا یدر زمان اشغال، صادرات قال یعثمان

 
 
 
 
 

  واژگان کلیدی:

 .یآناتول ران،یا ،یصفو ،یعثمان ،بافییقال
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 مقدمه 
 

 یضمن کاربرد دستیعیصنا هایرشته نتریاز مهم بافییقال
همواره منعکس کننده فرهنگ  ،یاقتصاد یبودن و داشتن کارکردها

دوره  یجهان، قال بافییقال خی. در تارباشدیکشور م کی تیو هو
رد و  توانیدوره م نیا یقال یدارد. با بررس ییبسزا تیاهم یعثمان
یکل ا یمق کیرا در آن مالحظه کرد. در  رانیفرهنگ و هنر ا یپا
جو جست انیاز عثمان شیدر حکومت پ دیرا با گذاریریتاث نیا نهیشیپ تر

 یم( است که  نفوذ واقع1306-1077) یآناتول انیکرد. در دوره سلجوق
 یو در دوره عثمان ردگییقوت م یبه آناتول رانیفرهنگ و هنر ا

م( 1453از فتح استانبول ) عدکرده و ب دایادامه پ زیم( ن1299-1922)
به  یرانی. به موازات ورود هنر و هنرمندان اردگییم تریشیشدت ب

 یقیمع راتیو تاث افتیتوسعه  زین بافییهنر قال ،یعثمان هاینیسرزم
که با  یعثمان هاییبافت  قال وهیش نیطرح و نقش و همچن رییدر تغ
از  یرپذیریتاث انیرکرد. ج جادیا اند،شدهیم دیتول نیسالط تیحما

 نی. اافتیادامه  یعثمان یتا اواخر دوره رانیا یهنر یدستاوردها
ریو عوامل تاث یدوره عثمان هاییقال یمقاله که با هدف بازشناس

 یشده است، سع فیدوره تال نیا یقال یابیدر شکل رانیهنر ا گذاری
 هاییالپاسخ بدهد. کدام گروه از ق لیدارد به دو پرسش مطرح شده ذ

 بافته و عرضه شده است؟  ه رانینفوذ هنر ا ریتحت تاث یدوره عثمان
 یعثمان هاییبه قال دهیبر شکل رانیهنر ا ریساز تاث نهیزم یعوامل
 شدند؟

 
 
 

 روش پژوهش. 1
ست، روش ا یقیو تطب یلیتحل یفیمقاله توص نیا قیروش تحق

 یها-یقال ق،یتحق نیا یجامعه آمار ،ایاطالعات کتابخانه یگردآور
از دوره  یتخته قال 29تعداد  ،یدوره صفو هاییو قال یدوره عثمان

 یاز دوره صفو یتخته قال 11نمونه( و  کی)از هر  نوع حداقل  یعثمان
که  ریاز تصاو یانتخاب شدند. بخش هدفمندنمونه به صورت  یبرا

 ه،قونی در موالنا فرش جستجو در موزه قیاز طر زیبود ن یقابل دسترس
وقف در استانبول توس  نگارندگان  یموزه آثار ترک و اسالم و موزه قال

 هایاز منابع مکتوب به زبان ایشده است. در مطالعات کتابخانه هیته
 یعثمان و یو هنر دوره صفو خیتار نهیزمدر  یسیو انگل یترک ،یفارس

 .استفاده شده است بافییبخصوص قال
 

 پژوهش نهیشیپ. 2
 ییرساقلم ف شتریپ یپژوهشگران ،یعثمان بافییهنر قال نهیدر زم

 یریگ-در شکل رانیهنر ا رتاثی مورد در خاص طور به اما اند،نموده
 قتحقی اندهداشت یکه نگارندگان به آن دسترس ییتا آنجا یعثمان یقال

 یعثمان بافییقال نهیکه در زم گرانینشده است. خأل در آثار پژوهش
پژوهش شد.  نیانجام ا یاصل لیامر دل نیو ا شودیم دهید اندهکار کرد
بودند که  یکسان نینخست یسیو انگل یآلمان کشورهای گرانپژوهش

 لهمیپژوهش کردند، از آن جمله استچ و یعثمان بافییدر مورد قال
 (Ernest Kühnel)( و ارنست کونل Wilhelm Von Bodeفون بوده )

طرح و نقش   «کیاز شرق نزد قهیعت هایچهیقال»( در کتاب 1958)
را مورد پژوهش قرار داده است،  یو عثمان یدوره سلجوق یها-یقال

(. Von Bode, Kühnel, 1958توجه شده است ) هایقال گذاریخیبه تار
 هایچهیو قال یقال»( در کتاب 1972) (Ian Bennett)جان بنت 

 هر یقال یهایژگیو و هیترک بافییمناطق قال یضمن معرف «یشرق
را مورد  یالدیقرن هفدهم تا نوزدهم م یخیتار هاییمنطقه، قال

 Oktay)آصالناپا  ی(. اکتاBennet, 1972قرار داده است ) یبررس

Aslanapa) (1972 در کتاب )«کتاب  نترییمیکه قد« ترک یهنر قال
شاست، با الهام از پژوه هیترک یباف-یدرباره هنر قال یبه زبان ترک

 و یسلجوق یپرداخته و قال هیترک بافییقال  خیبه تار نیشیپ های
(. شراره Aslanapa, 1972را مورد کنکاش قرار داده است ) یعثمان
به « ترک بافییهنر قال»( در کتاب 1974)  (Şerare Yetkin) نیتکی
تا قرن  یاز دوره سلجوق هیترک هاییقال یو فرم یفن یهایژگیو

مناطق مختلف  هاییپژوهش قال نیپرداخته و در ا یالدینوزدهم م
 Kurt)(. کورت اردمانYetkin, 1974نموده است ) یرا معرف هیترک

Erdmann) (1975 در کتاب )«لیدر ذ «یشرق هاییهفتصد سال قال 
 یو عثمان یسلجوق هاییقال فیو توص یفصل دوم کتاب، به معرف

ا آصالناپ یاتلو و اکتا یفضل شهی(. عاErdman, 1975پرداخته است )
 اندنوشته یعثمان یدربار یدر رابطه با قال ای( هر کدام مقاله2007)
شده است  آوریجمع «یدربار یگره قال نیآخر»با عنوان  کتابی در که
(Fazlioglu, Aslanapa, 2007در ا .)یبه بررس سندگانیکتاب نو نی 
 ی( در رساله دکتر1393) فنایی زهرا. اندپرداخته یعثمان یدربار یقال

 شناسیییبایاز نظر ز یو عثمان هیصفو یها یقال یقیتطب یبررس»خود 
 («یالدیقرن هفدهم م مهی)طرح، نقش و رنگ در قرن شانزدهم تا ن

قرار  قیدو حکومت را مورد تحق هاییقال شناسانهییبایز کردیبا رو
 (.Fanaie, 2014دادند )

 
 یعثمان یقال. 3

در دو گروه  توانیرا از نظر طرح و نقش، م یعثمان بافییقال
هستند که  هاییی(چ گروه اول شامل قال1کرد )شکل  بندیدسته یکل

ادامه دهنده  هایگروه قال نیبافته شده است ا 1م16تالبا قبل از قرن 
یمانند قال باشدیم هندسی هاآن هایبوده و طرح یسبک سلجوق

(. گروه 1( )جدول Aslanapa, 2005) نیهولبا هاییقال ،یجانور های
 یم بافته و عرضه شده و دارا16هستند که بعد از قرن  هایییدوم قال

 هایی(، قال2)جدول  یدربار هاییقال باشدچیطرح و نقش گردان م
یگروه به شمار م نی( از ا4هرکه )جدول  هایی(، قال3اوشاک )جدول
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 )نگارندگان(بندی کلی قالی عثمانی گروه: 1شکل 

Fig.1: Ottoman carpet grouping 
 

   )نگارندگان( های عثمانی گروه اولقالی :1جدول 
Table 1: Ottoman carpets of the first group  

 

 گروه دوم هایی. قال3-1

 اوشاک هایی. قال3-1-1

 یآناتول هاییقال 3ییدوره طال نیو دوم 2یخیدوره تار نیسوم
 هیناح نیا هاییمنطقه اوشاک است. قال هاییمربوط به قال

اوشاک در  یکه به نام قال باشدیاز نظر ابعاد م نیو بزرگتر نیمعروفتر
 دیتول یثبت شده است. منطقه اوشاک مرکز اصل هیاسناد و مدارک ترک

 شد که نسبت لیتبد یعثمان نجبای و هاسفارتخانه ،دربار یبرا هایقال
 داربه سبک گل هایقال نیبود. ا فتریظر نیشیپ یهندس هاییبه قال

قالی عثمانی

گروه دوم

هرکه درباری اوشاک

گروه اول

هولباین جانوری 

 نوع طرح

design 
 تصویر قالی

carpet picture 
 تصویر قالی

carpet picture 
 تصویر قالی 

carpet picture 

 جانوری

Animal 
designs  

  

 

 
 

 م13قالی جانوری قرن 
(Aslanapa, 2005, p. 98) 

Animal carpets 13th century 
A.D. 

م، موزه قالی موالنا قونیه 13قالی جانوری قرن 
 841شماره اثر 

Animal carpets 13th century A.D., 
Konya Mevlana Museum, inv. no. 841 

 

م، موزه 15قالی جانوری، اواخر قرن 
 E.1قالی وقف استانبول شماره اثر 

Animal carpets 15th century 
A.D.,Istanbul Carpet Museum, 

inv. no. E.1 

 هولباین
Holbein 
design 

 
 

 
  

م، 16قالی هولباین تیپ بزرگ، قرن 
موزه آثار ترک و اسالم استانبول 

 704  شماره اثر
Large pattern type III Holbein 

carpet,, 16th century A.D., 
Museum of Turkish and Islamic 

Arts of Istanbul, Inv. no.704 
  

م، 16قالی هولباین تیپ کو ک، برگاما،  قرن 
 627موزه آثار ترک و اسالم استانبول شماره اثر 

Small pattern type I Holbein carpet, 
Bergama, 16th century A.D., Museum 

of Turkish and Islamic Arts of Istanbul, 
Inv. no.627 

م، موزه 16بخشی از قالی لوتو، قرن 
آثار ترک و اسالم استانبول شماره 

 702اثر
Type II Holbein carpet (Lotto 

carpet), 16th century A.D., 
Museum of Turkish and 

Islamic Arts of Istanbul, Inv. 
no.702  

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293974-d1973814-Reviews-Turkish_and_Islamic_Arts_Museum_Turk_ve_Islam_Eserleri_Muzesi-Istanbul.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293974-d1973814-Reviews-Turkish_and_Islamic_Arts_Museum_Turk_ve_Islam_Eserleri_Muzesi-Istanbul.html
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یکتابت به قال یمنتقل شده هنرها هایطرح از پوپ نظر به گردان و
یاوشاک با قال ی(. قالPope, 2008, p. 2612) دآییبه حساب م بافی
 نیا گروه از کیاز نظر طرح و نقش تفاوت دارد.  یآناتول نیشیپ های
تا  دباشیگرد و نقوش گردان و گلدار م یترنجها یکه دارا هایقال

 .Yetkin, 1991, pنشده است ) دهید یآناتول هاییم در قال16قرن 

 هیرکدر ت یقال دیتول یشهرها نیاز بزرگتر یکی(. اوشاک 2( )جدول88
گردان  یها-کردند که طرح یرا سلر م دوره اوج خود17و  16در قرن 
 یقال داتیتول اتیو زرد از خصوص یتالب قرمز، آب رنگهای و دارترنج
مقارن  هایقال نیا شیدای(. شروع پHaack, 1960, p. 47) باشدیآن م

 نی. از مهمترباشدیم م16در قرن  هایعثمان ییبا کشورگشا
به  توانیم نداداشته یگاهیجا بافیقالی در زمانکه در آن ییکشورها

از آن  یاشاره کرد که بخش انیو مصر عصر مملوک یعصر صفو رانیا
شد. از  ریتسخ هایم توس  عثمان1517و  1514در سال  بیبه ترت
با  دیخود، تول نیشیپ هاییاوشاک با قال یمتفاوت بودن قال لیدال

 اردشده است به عنوان مثال طرح ترنج ادیدو کشور  یالهام از قال
اوشاک بوده که به  یطرح قال نترییاز اصل یکی عنوان به( 2 جدول)

 ,Bode & Kuhnel) اندالهام گرفته رانیا یاز قال نیقیبه  بیاحتمال قر

1958, p. 44ه به از هم شتریب هیترک یهایقال نیاوشاک در ب ی(. قال
 رانیا یقال شناسیییبایز هایهستند و شاخصه هیشب یرانیا یهایقال

بزرگ پار ه  هاییدر قال توانی( را م5)جدول  یصفو یبخصوص قال
بافنده که معتقدند گراناز پژوهش ی.  بعضافتی اوشاک دارو ترنج
حال  نی(. با اBennet, 1972, p. 93آنها را بافته اند ) یرانیمهاجر ا های
یمتفاوت است. قال رانای دارترنج یاوشاک با قال یقال بندیبیترک
ار که ساخت یبر لچک و ترنج دارد در صورت دیاکت یدوره صفو های
از  هاییفیبر رد هیبا تک نیهولبا هاییبه قال هیاوشاک شب هاییقال

مختلف  هاییژگی(. با توجه به وJulian, 1986, p. 177ترنج است )
 نی ند یبا طرح اصل باًیاوشاک، مشخص است که تقر یقال ناتیتزئ

 .Bode & Kuhnel, 1958, p) تمنطبق اس یانریا یهایگروه از قال

کاشان  ز،یتبر هایقالی در ترنج(. در آن زمان طرح لچک5( )جدول 39
 هایی. در قالگشتیمحسوب م یو اصل جیرا یو اصفهان از طرحها

 ،یدربار هایی: قالیدیدر سه حوزه تول ژهیبو 16بعد از قرن  یعثمان
یبه قال یقال یرهرکه ساختار بص هاییمنطقه اوشاک و قال هاییقال

هم  توانیاشتراکات را م نیاست. ا کینزد اریبس یصفو رانیا های
یقال یمیو اسل ختایی نقوش تک تک در هم و هاطرح بندیبیدر ترک
 ییو ختا یمیمالحظه نمود. عناصر اسل هیم به بعد ترک16قرن  های

یو به قال تریعیطب یآخر عثمان هایسده هاییاستفاده شده در قال
. به نظر نگارندگان از نظر طرح و شودیم ترهیشب رانیا یصفو های

 گریهم از د هایمی. اسلشودیم دهیهرکه د هایینقش، اوج آن در قال
به یمار یماسلی. اندالهام گرفته رانیاست که از هنر ا ینیعنصر تزئ

 تر،درشت یصفو هایینسبت به قال یدوره عثمان قالی در رفته کار
 نهیزم یلاص هیمواقع از نقشما یکمتر و در بعض زیآن ن اتجزئی و انحناء

را  هینقشما نیکه ا رودیها بکار م هیدر حاش یو بعضا با همان درشت
مالحظه  توانیم هیمناطق ترک گریم اوشاک و د17قرن  هاییدر قال

 قالی نقوش بودن تردرشت لیاز دال یکی(. 5و جدول  1نمود )شکل 
 تربافمرتب  دانست که تالبا درشت هایقال شماربه رج توانیرا م
در فرهنگ  یگریاست و د یدوره صفو هایقالی از( رج30 حدود)

ر د میو گل قالی بافندگان و طراحان. است هااستفاده از نقوش در بافته
که  یاتیتوجه دارند تا به جزئ اتیبه فرم و کل شتریهم ب یامروز هیترک
 . شودیکار م رانیدر ا
 نیا هاییگروه قال نی( دوم2اوشاک )جدول  ایترنج ستاره هاییقال
 یهشت گوش آب هایهستند که ستاره یابعاد کو کتر یدارا هیناح

با گوشه  انیدر م کیقرمز رنگ به صورت  یا نهیزم یرنگ بر رو
 یو در بعض شودیتکرار م نهیدر زم رهیالما  به صورت واگ هیشب یها

(. با توجه Bode & Kuhnel, 1958, p. 44) شوندیممواقع رنگها جابجا 
در منطقه  میتوس  سلطان سل زیتبر ریبعد از تسخ یقال نیا نکهیبه ا

 کارییستاره آن از کاش هایطرح رسدیاوشاک بافته شده به نظر م
 هاییقال نکهیا ای(، 2الهام گرفته شده باشد )شکل  زیمسجد کبود تبر
 هایی( منبع الهام آن است. قال5)جدول  یصفو ایترنج ستاره

 گری( از د2)جدول  5با طرح پرنده هاییی(، قال2)جدول  4ینتامانی 
 م است.18تا  16منطقه اوشاک در قرن  هاییقال

 

 
 

  
 (Olcer et al, 2001, p. 24) م17قالی محرابی اوشاک، قرن  راستسمت  :1شکل 

Fig.1: right, Ushak prayer rug, 17th century A.D. (Olcer et al, 2001, p.24) 
 )نگارندگان(کاری معرق مسجد کبود تبریز کاشیسمت  پ  :2شکل 

Fig.2: left, Mosaic tiling of Kaboud Mosque in Tabriz 
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 )نگارندگان( هار گروه اصلی قالی اوشاک  :2جدول 

Table 2: The four main groups of Ushak carpets 

 
 (Palace carpet) یدربار هایی. قال3-1-2

 یالدیدر قرن شانزدهم م یدوره عثمان یو هنر یاوج فرهنگ
ی( است. قال1520-1566) مانیسلطان سل یهمزمان با دوره زمامدار

کاخ و تحت کنترل دربار بافته شده،  یکه برا یعثمان یدربار های
 هاییکرده است. قال جادیا یعثمان هاییقال انیرا در م یسبک خاص

ردچ ک یبافت و طرح و نقشه بررس وهیش منظراز دو  توانیشده را م ادی
 ۀاز سد شیپ یعثمان ۀو دور یسلجوق هاییشده، در قال ادی یژگیدو و

 گریبا د یبافت و طراح وهیمرسوم نبوده و از نظر ش ،یالدیشانزدهم م
افت و ب یطراح وهیش رییتغ نیدارند. ا یتفاوت کل یآناتول هاییقال
م( انجام 1517م( و قاهره )1514) زیرتب ریبعد از تسخ بارنیاول یبرا

از گذشته  ترفی( و ظریبا گره نامتقارن )فارس هایشده است. قال
که تا آن زمان  شودیگره در متر مربع( بافته م 700000-200000)

و  شمیآن، استفاده ابر لینبوده است، از دال جیرا یعثمان بافییدر قال
 نیا ی(. در قالFazlioglu, 2007, p. 13بوده است ) فیظر اریپشم بس

 یسنت هایچکیگل و برگ و پ -1وجود داردچ  یدوره سه سبک طراح
 هنقشمای ها،از طرح پیت نیسبک سازچ در ا -2( ییگردان ختا ی)طراح

 -3. شودیگفته م 6«ساز»هست که به آن  ایتالب برگ کنگره
 با باغ سرو، درختان دار،گل هایشامل درخت گراییعتیعناصر طب

 به نسبت ها(. طرحWilson, 1998, p. 19-20) یعیطب هایشاخه
 های. تالب گلشودیبافته م یتر-شیب اتیو با جزئ ترفظری گذشته

سنبل، برگ خک،یعبارتند از گل م هایگروه از قال نیبکار رفته در ا
 (.3و الله )جدول  نخلی

نقاشان و طرح یو نقاش یبر اسا  طراح هایقال ،یدربار هاییدر قال 
 بافته اندکرده یطراح یکاش ک،یسرام ب،یکه استادکاران تذه هایی
 ییختا هایگذار و صاحب سبک که طرح رتاثی هنرمندان از. است شده
 نی. اباشدیم 7«یشاه قل» شودمی داده نسبت آن به «ساز» وپژهبه

 رتمیعل زیو بعد از آن ن کندیم دایم ادامه پ18تا قرن  یسبک از طراح

مانند گل و  یعیطب هایاستفاده از طرح ها،یو ظرافت قال یفیافت ک
استفاده از  یدربار هاییقال گری. تفاوت دابدییادامه م ییو با ختا اهیگ

 و همچنان استفاده از نخ گالبتون فیظر یو پشم یشمیابر هیمواد اول
یقال گریاست که آن را از د یم دربار19قرن  یپود در قال وتار  یبرا
یقال نی(. نخستYetkin, 1991, p. 116) کندیم زیمتما یآناتول های
قاهره  هایم در کارگاه1550و  1540 یسالها نیدر ب یدربار های

گردان )به هایطرح وهیش یبافته شده که بعد از مدت زمان کوتاه
بدست آمده و سبک  یعثمان هایی( در قالختایی طرح خصوص
 هایادامه دهنده سبک هایدسته از قال نی. اشودیمتولد م یخاص
مکان بافت آنها را  ،قالی گراننبودند. پژوهش یآناتول بافییقال نیشیپ

بود که بافت آن را  یشخص نی. کورت اردمان اولدانندیمتفاوت م
اردمان  لی(. دلErdman, 1970, p. 116-117منسوب به قاهره دانست )

است که در آن زمان در مصر  یفیظر هایاستفاده از پشم لیبه دل
سبز(  ،ای)قرمز، زرد، سرمه یشباهت رنگ نیو همچن آمدهیبدست م

معتقد است که با توجه  زیمملوک است. کونل ن هاییبا قال هایقال نیا
بافته  8ارسبو ایاز آنها ممکن است در استانبول و  یبافت بعض وهیبه ش

بورسا به  یکی((. با توجه به نزدAslanapa, 2005, p. 204شده باشد 
 دیلتو یدو شهر، مرکز اصل نیدر ا رانیاستانبول، حضور هنرمندان ا

 هنرمندان دربار در استانبول احتمال میدر بورسا، نظارت مستق شمیابر
. استه بورسا دانست ایمرکز بافت را استانبول  لیدل نیدارد کونل به ا

 سلطان زمان در م1585 سال در که معتقدند گراناز پژوهش یبعض
 یبه همراه مواد و مصالح، خامه ها یاستاد بافنده قال ازدهی سوم مراد

 لیدل نی. به همشوندیرنگ شده از قاهره به استانبول انتقال داده م
قاهره بافته شده مکان بافت آن  ریتسخ لیکه در اوا یعثمان هاییقال
قرن  انیکمملو یاستانبول بوده و منعکس کننده سبک قال ایو  سابور
 ای( Haack, 1960, p. 42; Fazlioglu, 2007, p.13) باشدیم م15

 الگو عنوان به 9اندآورده شده رانیکه از ا هایییقال شودیحد  زده م

 ی(ترنجدار ) ند ترنج قالی

Multi medallion carpet 

  ایترنج ستاره قالی
Carpet with Star 

medallion 

  ینتامانی قالی

Chintemani carpet 
 پرنده قالی

Bird carpet 

  

   

 

دار اوشاک، اواخر قرن قالی ترنج
  م16

(Aslanapa, 2005, p. 162) 
Ushak carpet with medallion 
design, late 16th AD century 

 
 

 ایترنج ستاره قالی
م، موزه 16اوشاک، قرن 

آثار ترک و اسالم 
 867  استانبول شماره اثر

Ushak carpet with 
Star medallion, 

Museum of Turkish 
and Islamic Arts of 

Istanbul, Inv. no.867 

م، 16قالی  ینتامانی، اوشاک، قرن 
 موزه قالی وقف استانبول شماره اثر

E.98 
Ushak carpet with spots and 
strips, 16th, Istanbul Carpet 

Museum, inv. no. E.98 
 

ده، اوشاک، قرن   قالی پرنبخشی از 
م، موزه آثار ترک و اسالم 17

 676استانبول شماره اثر 

Part of bird Ushak carpet, 
17th, Museum of Turkish and 
Islamic Arts of Istanbul, Inv. 

no.676 
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دربار  در یاستفاده شده و از طرف استادان یدربار یهایبافت قال برای
(. 5(( )جدول Yetkin, 1991, p. 116(3شده باشد )شکل  تهبودند باف

به  هیبه منظور هد زین یمحراب هایقالی دارترنج هاییعالوه بر قال
که در  شودیحد  زده م شود،یم دهیگروه د نیدر ا هاییاروپا

 ((.Aslanapa, 2005, p. 205بافته شده است رنهیاستانبول، بورسا، اد
 

 
 ,Bennet, 1972)م 17قالی درباری با طرح هراتی، اوایل قرن  :3شکل 

p. 86) 
Fig 3: Palace carpet with Herati design, early 17th century 

(Bennet, 1972, p.86) 

 
 گرید یقال ریم تاث19تا  16 هایسده نیب یدربار عثمان هاییدر قال

و  شودیم دهید زیو هندوستان ن رانیا ن،یفرانسه،   ریکشورها نظ

 نارزشتریدوره منعکس شده است. با نیا هایقالی در هاآن هایطرح
 ،یکاخ توپقاپ ویدر آرش توانیرا م یعثمان یدربار بافییاطالعات قال

 نی. امالحظه نمود یریاستانبول و دفتر نخست وز یشهردار نهکتابخا
پرداخت دستمزد روزانه،  چیدربار یاسناد اطالعات مربوط به بافت قال

م در 16قرن  انیتا پا هایصنعتگران را از زمان استقرار عثمان تیمل
کاخ ثبت نموده است. در زمان سلطان محمد دوم نام دو نفر بافنده به 

در زمان  کی. پنجشودیم دهی( دPencik) کیو پنج یمصطف ینامها
سلطان  . در زمانشودیسرپرست جماعت بافندگان م مانیسلطان سل

که فق  نام پنج نفر آنها  شوندینفر بافنده استخدام م 19دوم  دیزیبا
و همه  شودیم دهینصوح د ل،یاسکندر، خضر، اسماع ا ،یال هایبه نام
 زمان در. انددوم را داشته دیزیبا جدمس یبافت قال تمسئولی هاآن

اما در اسناد نام  خوردینفر بافنده به  شم م 16 نام سوم مراد سلطان
م جماعت 1599بافندگان ضب  نشده است. بر اسا  اسناد در سال 

مسجد سلطان احمد در زمان سلطان  یرا برا یقال ستباییبافندگان م
ته بود، دوره به نزول رف نیا رد یدربار یقال یببافند. بافندگ کمیاحمد 

 یبوده باشد. بافندگ هایگروه قال نیاز ا یقال نیآخر یقال نیمحتمال ا
مدت  یبرا یو خانگ یخصوص یدر استانبول در کارگاهها یقال

بوده است  جیرا یدربار هاییقبل و بعد از بافت قال یطوالن
(Aslanapa, 1986, p.71. ) 

 
 )نگارندگان( درباری  هایقالی گروه :3جدول 

Table 3: palace carpets group 

 
  

 دارترنج قالی

Medallion carpet 

 سازبا طرح  قالی

Carpet with saz  (leaves) 
design 

 دار()گل طبیعیقالی محرابی با  طرح 
Prayer carpet with  natural 

(floral) design 

 دارترنج قالی

Medallion carpet 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 دار با طرحترنج قالی
 گردان ختایی

(Bennet, 1972, p.123) 
Medallion carpet with 

floral design  
 

 قالی با نقش سازبخشی از 

(Aslanapa, 2005, p.202) 
Part of the carpet with 

leaves design 

 دارگل محرابی قالی

(Aslanapa, 2005, p.245) 
Prayer carpet with floral 

design 

 10دارقالی ترنج
(Olcer et al, 2001, 

p. 122) 
Carpet with 

medallion design 
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  (Hereke) های هرکه. قالی3-1-3

توان اولین کارخانه )کارگاه بزرگ صنعتی( کارخانه هرکه را می
منسوجات متمرکز ترکیه و دولت عثمانی نام برد که دولت در 
ین اسیاستگذاری و مدیریت آن نقش اساسی را بازی کرده است. 

م  در دوره زمامداری سلطان عبدالمجید، در 1843کارخانه در سال 
کیلومتری شرق استانبول در شمال خلیج ازمیت  50بخش هرکه، 
اندازی این کارخانه با . راه(Unal, 1980, p.102) راه اندازی شد

بافی دولت عثمانی گره خورده است. در سال واپسین حرکت قالی
بافی بزرگ نو به این کارخانه آورده الیم تعداد یکصد دار ق1891

 کنند. تولید قالی برای اولین بار در ترکیه به صورتشده و مستقر می
متمرکز و کارگاهی به عبارت دیگر به شیوه صنعتی در نزدیک 

-شود و کلیه احتیاجات قالی کاخ را فراهم میاستانبول شروع می

ستقیم خود ایشان سازد. در زمان سلطان عبدالعزیز و با حمایت م
 ،و سیوا  به این کارخانه آورده شده ذقنیسا، الغقالی از م تاداناس

های ابریشمی و پشمی تولید عالوه بر تولید جوراب و پار ه، قالی
طرف  هایی که ازهای این کارخانه ابتدا با طرح و نقشهکنند. قالیمی

س لس .شده استتولید می ،شددربار سلطان و کاخ فرستاده می
ها را متنوع و گسترش داده و استادان در طراحی و ها و نقشهطرح

شود و اینگونه یک سبک به های هرکه آزاد گذاشته میبافت قالی
 های زیادیگردد. در این کارخانه قالیمتولد می« سبک هرکه»نام 

گردد. کارخانه هرکه تا پایان دوره های درباری تولید میمشابه قالی

های توان طرحم( به فعالیت خود ادامه داد. در کل می1922عثمانی )
های قالی ایران، اروپا و خود آناتولی قالی هرکه را ترکیبی از طرح

ب . تالکندبرتری میدر آن  ارزش هنری قالی ایرانعنوان نمود که 
فاوت های متبندیهای آنها به صورت گیاهی )ختایی( با ترکیبطرح

1شودچ ترنجی)طرح می بندیدر  هار گروه دسته

4
(، محرابی )طرح  

1

2
 (.4)جدول  (Cavdir Kaleli, 2007, p.255) (، واگیره، سراسری 
 هایی که بعدا در محله  هالیجیلرهای هرکه و حتی قالیقالی
(Halıcılar) های شدند، ادامه سبک قالیتولید می  11قاپیو قوم

دارند و برای مدتی درباری هستند که اشتراکاتی با هنر تذهیب 
 & Akan) طوالنی به خاطر تولید قالی با کیفیت معروف بوده است

Nur Sayik, 2002, p.64)های هرکه . بنت معتقد است که قالی
رمان ها از ککامالً تیر ترکی هستند به این دلیل که بافندگان آن

اند. تنها شباهت آن به قالی ترکیه استفاده از گره متقارن وارد شده
های دار و ختایی و طرحهای آنها به صورت طراحی گلاست. طرح

عباسی، جانوری که به صورت نادر در منسوجات ترکیه دیده شاه
. رنگ (5)جدول  کندشود و آشکارا از قالیهای کرمان تبعیت میمی
های قدیمی کرمان پیروی های بسیار مالیم قالیها نیز از رنگآن
ی هرکه که از نظر کیفی بهترین هستند های ابریشمکند. قالیمی

رکه های نخستین هدر آنها الیاف طال و نقره استفاده شده است. قالی
ا و ههای درباری بافته شده، ویژگیهایی که در کارگاهبهتر از قالی
 ,Bennet, 1972دهد )نشان میهای ایران را ها به قالیشباهت آن

p. 89) . 

 
 )نگارندگان( هرکه  هایقالی گروه  :4جدول 

Table 4: Hereke carpets group 

 
  

1طرح دار )ترنج قالی

4
) 
Medallion carpet 

1طرح محرابی ) قالی

2
) 

Prayer carpet design 
 قالی با طرح واگیره

Carpet with vagireh design 

 سراسریبا طرح  قالی

Carpet with all over 
design 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 دار ترنج قالی
(Fazlioglu, 2007, p. 12) 

Medallion carpet with floral 
design   

 قالی محرابی

(Unal, 1980, p.156) 
 Prayer carpet design 

 

 قالی با طرح واگیره
(Unal, 1980, p.158) 

Carpet with vagireh design 

 12با طرح سراسر  )شکارگاه( قالی

Carpet with all over 
design 



   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ال

س
 

جم
پن

، 
ره

ما
ش

 1، 
ن

تا
س

تاب
 و 

ار
به

 
14

00
 

 

 

8 

 

 

 مقایسه تطبیقی قالی عثمانی با قالی صفوی از نظر طرح و نقش و بافت  :5جدول 
Table 5. Comparative comparison of Ottoman carpet with Safavid carpet from design, pattern and weaving structure 

 های تاثیرگذار قالی صفوی بر قالی عثمانیترین مولفهرایج
The most common influential components of Safavid carpets on Ottoman carpets 

 صفوی
Safavi 

 عثمانی
Ottoman 

قالی لچک ترنج از ابتدای دوره عثمانی با 
 نقوش هندسی در مناطق مختلف آناتولی بافته

م قالی لچک ترنج با 16شد، اما بعد از قرن می
-طرحهای گردان اسلیمی و ختایی دیده می

ترنجی( از ) ند  شود. قالی ترنج دار اوشاک
ترین آنها محسوب شده و در قرن شاخص

ترنج به نوزدهم در تولیدات هرکه طرح لچک
 رسد.اوج خود می

 ترنجلچک

medallion 

-ترکیب

بندی 
 طرح

Design 
Compo
sition 

طرح و 
 نقش

Desig
n and 
patter

n 

  

 م16قالی کاشان قرن 
(Pope, 2008, p.291) 

 thKashan carpet, 16
century 

 م19قالی هرکه قرن 
(Fazlıoğlu, 2007, 

p.132) 
 thHereke Carpet, 19

century 

 

 

 
 

های گرد نوک ها دارای ترنجیالاین گروه ق
بوده، نقوش اسلیمی و  تیز، سرترنج کو ک

ختایی از عناصر اصلی تشکیل دهنده آن 
و  16در قرن  هااین قالیگردند. محسوب می

 های گردم در اوشاک تولید شده است. ترنج17
تمام در دو طرف های نیمهدر امتداد هم و ترنج

انتها بودن طرح است. زمینه قالی نشانگر بی
ینه قرمز ای و زمها به رنگ سرمهمعموال ترنج

ای با الکی است. زمینه قالی با رنگ سرمه
 . قالی صفوینقوش ختایی تزئین شده است

م معروف به قالی  لسی این ویژگی  16قرن 
 شود.مشاهده می

  ند ترنجی

Multi 
medallion 

کاشان، ، قالی صفوی
 م16قرن 

(Internet Website:  
http://www.persia
ncarpetassociation.c

om) 
Safavid Carpet, 

 thKashan, 16
century 

دار اوشاک، اواخر قالی ترنج
 م16قرن 

(Aslanapa, 2005, p. 
162) 

Medallion Ushak 
th carpet, late 16

century 

  

رنگ ترنج مانند به پر تیرههشتهای ستاره
ا اند. بصورت منظم در زمینه قالی قرار گرفته

توجه به ابعاد قالی تعداد آنها در طول زیادتر و 
شود. ها تکرار مینیمه آن در عرض، در کناره

های ختایی و در حاشیه نیز در زمینه گل
 ترین نقشمایه به حساباسلیمی ماری از اصلی

های موجود رنگ نمونهآید. در تمامی می
در   ای و زمینه الکی است.ها سرمهستاره
های صفوی که محل بافت آن به تبریز نمونه

شود نیز ترنج قالی دارای شکل نسبت داده می
 باشد.ستاره می

-ترنج ستاره

 ای

Star 
medallion 
 ایقالی با ترنج ستاره 

 م،16تبریز، قرن 
(Bier, 1987, p.99) 
Tabriz carpet with 

 thstar medallion, 16
century 

ای با ترنج ستاره  قالی
موزه  م،16اوشاک، قرن 

قالی وقف استانبول شماره 
 E.129 اثر

Ushak carpet with Star 
medallion, 16th, 
Istanbul Carpet 

Museum, inv. no. 
E.129 

 

http://www.persiancarpetassociation.com/
http://www.persiancarpetassociation.com/
http://www.persiancarpetassociation.com/
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-ای شانزدههایی که دارای ترنج ستارهقالی

م 16های قرن باشد، ابتدا در قالیگوش می
م در 17های قرن صفوی و سلس در قالی

آناتولی تربی بخصوص اوشاک و همچنین در 
دیگر مناطق آناتولی متداول گردید. در اتلب  

ها زمینه قالی دارای نقوش اسلیمی این قالی
 است.

-ترنج ستاره

 ای
Star 

medallion 

 

دار صفوی، قالی ترنج
 ,Bier)م 16قرن 

1987, p. 99) 
Safavid medallion 

century thcarpet, 16 

دار، اوشاک، قرن قالی ترنج
 م17

(Hali,2008, p. 46) 
Carpet with medallion 

 thdesign, Ushak, 17
century 

 

: 

 هایطرح جانوری و شکارگاه در بعضی از قالی
عثمانی به صورت سراسری و در بعضی از 

صورت یک  هارم است. در این ها به قالی
قالی حاشیه با طرح اسلیمی گلدار همراه است. 

های موجود با مواد اولیه ابریشم و نخ نمونه
 ای بافته شده است.گالبتون نقره

شکارگاه، 
 جانوری

Hunting, 
animal 

قالی شرق ایران، قرن 
 م16

(Pope, 2008, 
p.1174) 

East of Iran carpet, 
century th16 

 م1900قالی هرکه، 
(Fazlıoğlu, 2007, p.74) 
Hereke Carpet, 1900 

AD 

  

هایی است که در طرح درختی از دیگر طرح
دوره عثمانی بخصوص از قرن نوزدهم بافته 

های قالی صفوی به صورت شده است. نمونه
دار، درختی محرابی درختی، درختی حیوان

های ای متداول بوده است. در قالیواگیره
م برای اولین بار از طرح 19هرکه در قرن 

 درختی در قالی عثمانی استفاده شده است.

 درختی

Tree 
design 

 م17قالی صفوی، قرن 
(Bode & Kuhnel, 

1958, p. 44) 
 thSafavid carpet, 17

century 

 م19قالی هرکه، قرن 
(Fazlıoğlu, 2007, 

p.110) 
 thHereke carpet, 19

century 

  

قالی محرابی معرف قالی آناتولی است و از 
های م به بعد به صورت انبوه با فرم15قرن 

-متنوع در شهر و روستاهای آناتولی تولید می

شده است. قالی محرابی با طرح گردان از قرن 
م 19م و کتیبه حاوی آیات قرآنی از قرن 16

-رسد با کاربرد سجادهمتداول شد، به نظر می

 های ایرانی باشد.ام از نمونهای و با اله

 محرابی

Prayer 
design 

-قالی محرابی شمال

م 16ترب ایران، قرن 
(Pope, 2008, 

p.1154) 
Prayer carpet, 

Northwest of Iran, 
century th16 

قاالی محرابی، هرکه قرن 
 ,Aslanapa, 2005)م 19

p.293) 
Hereke prayer carpet, 

century th19 
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 و  این گروه، سراسر قالی اعم از زمینهدر 
لچک از نقوش طبیعی گل، بوته، برگ وتنچه 

-دار مانند گل شاهپرشده است. تزئینات گل

های  ندپر، برگ ساز گردان در عباسی، گل
شود. در مواقعی نیز زمینه و حاشیه دیده می

-نقشمایه اصلی را درختان سرو تشکیل می

تر به بیش ثمانینمونه عبندی دهد. نوع ترکیب
ر در دامحرابی گل محرابی گلدانی شبیه است.

های درباری و هرکه بیشتر از سایر نقاط قالی
 شود.آناتولی دیده می

-محرابی گل

 دار

Floral 
prayer 
design دار قالی محرابی گل

 کرمان
(Pope, 2008, 

p.1254) 
Prayer carpet with 

floral design, 
Kirman 

دار، قرن گلقالی محرابی 
  ,Aslanapa, 2005)م17

p.245)  Prayer carpet 
 thwith floral design, 17

century 

  

های گیاهی  در قرن ای با نقشمایهطرح واگیره
اندازی کارگاه هرکه م بخصوص از زمان راه19

تولید شد. بعد از آن در دیگر مراکز تولیدی 
مود. در ن نظیر سیوا  و قیصریه نیز ادامه پیدا

های های کرمان از دوره صفوی نمونهقالی
 ای متداول بود.متنوعی از طرح واگیره

 ایواگیره

vagireh 

 م19قالی کرمان، قرن 
(Pope, 2008, p.316) 

 thKirman carpet, 19
century 
 

 م19قالی هرکه، قرن 
(Küçükerman, 1987, 

p.158) 
th Hereke carpet, 19

century 

 
 

زمینه و حاشیه هر دو قالی از نقوش ختایی 
تشکیل شده است. طرح کلی زمینه به صورت 

 هارم اجرا شده است. نحوه اجرای نقوش یک
 د.باشهم میدر زمینه با زمینه قرمز الکی مثل

 ختایی

Khatai 
(floral) 

قالی اصفهان/هرات 
 م17صفوی، قرن 

(Pope, 2008, p.133) 
Isfahan/Herat 

Safavid carpet with 
 thfloral design, 17

century 

 م19قالی هرکه، قرن 
(Fazlıoğlu, 2007, p.46) 

Hereke carpet with 
floral design, 19th 

century 

 
 

 

هایی است که از دوره طرح هراتی از طرح
-صفوی در قالی و حتی گلیم ایران دیده می

شود. نمونه موجود در قالی درباری عثمانی 
 های صفوی باشد.تواند با الهام از نمونهمی

 درهمماهی

Herati 
بخشی از قالی با طرح 

م 16هراتی، قرن 
(Bode & Kuhnel, 

1958, p. 124) 

م 17قالی درباری، قرن 
(Bennet, 1972, p.86) 

 thPalace carpet, 17
century 
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Part of carpet with 
 thHerati design, 16

century 

 
 

 ای( جقه بته)ایالله سربند

 سربند

 اسلیمی

arabesque 

 نقوش
patterns 

ای در ترنج سربند الله
 قالی اردبیل

ای در ترنج سربند الله
 قالی درباری

-سربند مثلثی کاشی شکل مثلثی سربند  

کاری مسجد امام 
 اصفهان

سربند مثلثی قالی اوشاک، 
 م16قرن 

 
 صنوبریسربند  

 
-سربند صنوبری کاشی

کاری مسجد شیخ 
 لطف اهلل

سربند صنوبری ترنج قالی 
 م16اوشاک، قرن 

 

 

اسلیمی ماری در زمینه و حاشیه 
م به 16های عثمانی از قرن قالی

بعد بکار رفته است. در بعضی 
موارد به عنوان نقشمایه اصلی به

آید. تصویر سمت  پ شمار می
حاشیه قالی اردبیل است مربوط به 

دهد در قالی صفوی که نشان می
 ت.رفته اسکار میقبل از عثمانی به

اسلیمی 
 ماری

 

  

اسلیمی گلدار در حاشیه و در درون 
آن بند ختایی به همراه گل، برگ 
 و تنچه استفاده شده است.

اسلیمی 
 گلدار

حاشیه قالی صفوی، 
ترب ایران، قرن شمال

 م16
(Pope, 2008, p.316) 

Safavid carpet 
border, northwest 

century thof Iran, 16 
 

حاشیه قالی هرکه، قرن 
 م19

(Fazlıoğlu, 2007, p.46) 
Hereke carpet border, 

century th19 
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اسلیمی ساده، اسلیمی خرطومی با 
تزئینات داخلی در ترنج، زمینه و 

م 16حاشیه قالی عثمانی از قرن 
ا هبکار رفته است. معموال اسلیمی

جدا کننده زمینه بوده و ضخامت 
آن نسبت به بند ختایی بیشتر 

 است.

اسلیمی 
ساده و 
خرطوم
 م16ترنج قالی اردبیل  ی

(Stead, 1974, p.21) 
Ardabil carpet 

 thmedallion, 16
century 

ترنج قالی اوشاک، قرن 
 م16

(Aslanapa, 2005, p. 
162) 

Ushak carpet 
 thmedallion, late 16

century 

  

ترین عنصر شاه عباسی از رایج
ختایی است که با فرمهای 

گوناگون )برگ مویی، اناری، ته 
ای( در قالی دوره عثمانی تنچه

استفاده شده است.  کاربرد گل شاه 
عباسی به نسبت بیشتر از دیگر 

 عناصر ختایی است.
 

گل شاه 
 عباسی

 ختایی

Khatai 
(floral) 

-های گل شاهنمونه

عباسی در زمینه قالی 
 اردبیل

Flower on the 
border of Ardabil 

carpet 
 

عباسی در حاشیه گل شاه
 قالی درباری

Flower on the border 
of palace carpet 

  
-ای با فرمها و اندازهبرگ کنگره

های مختلف در طرحهای ختایی 
بکار رفته است. قالی عثمانی 

« ساز»معروفترین آن که به 
معروف شده بعضا به عنوان عنصر 

 شود.اصلی در زمینه تکرار می

برگ 
-کنگره

 ای

ای قالی برگ کنگره
جوشقان یا اصفهان، 

 م16قرن 
(Pope, 2008, 

p.1234) 
Leaves on 

Isfahan/Joshaghan 
carpet, 16th century 

ای قالی برگ کنگره
 م16قرن درباری، 

(Aslanapa, 2005, 
p.202) 

Leaves on palace 
carpet, 16th century 

 

 

پر به همراه دیگر گل گرد پنج
اجزای ختایی در قالی عثمانی 

تواند های گرد میکاربرد دارد. گل
پر پر و  ندپر، هفتپر، پنجسه

باشد. معموال در قالی  با طرح 
هندسی  تعداد پرک گل گرد زوج 

 است.

گل گرد 
پر پنج
پر، )سه
پر، پنج
 پر( ند

گل گرد در زمینه قالی 
کرمان، 

 م 16قرن 
(Pope, 2008, 

p.1234) 
Round flowers on 
the Kirman carpet 

century thfield, 16 

گل گرد در زمینه قالی 
هرکه، قرن 

 م19
(Aslanapa, 2005, 

p.205) 
Round flowers on the 

carpet field,  Hereke
century th19 
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شکل یرانیهنر ا رگذاریعوامل تاث. 4 سترش  یابیبر  و گ
  یعثمان یقال

ر و هن اتیفرهنگ، ادب یرگذاریعوامل تاث نیدر ادامه بر مهتمر
 یعثمان یقال تیهو یرگیبر شکل یدوره صفو یقال ژهیبو رانیا

 پرداخته خواهد شد.
 

 در آناتولیایران  . گسترش فرهنگ4-1
ده دهن لیهنر، آداب و سوم و سنت را از عناصر تشک ات،یاگر ادب

انتقال فرهنگ از شرق به ترب در  ریدر مس م،یفرهنگ قبول کن کی
 نیذارتررگیاز تاث یکی دیبا یو عثمان یحرکت ترکان سلجوق ریمس

ر د انیدانست. حاکمان سلجوق اتینفوذ فرهنگ را ادب یمولفه ها
اشتند بهد یفارس اتیکهن زبان و ادب شهیکه از ر یبا شناخت یآناتول
با دوره  یو همزمان هقونی در موالنا وجود. دادند رواج و گرفتند کار

و  اتیبه ادب یپادشاهان سلجوق یعالقمند نیروم و همچن انیسلجوق
 اتیبزبان واد ،یاسیس یکمک کرد تا به موازات توسعه مرزها زیشعر ن

 یرپادشاهان به خاطر ماندگا گرید ی. از طرفابدیگسترش  زین یفارس
رابطه  نیکه از شاعران در ا کردندیم یسع خیخود در طول تار یاسام

 قباد،ی. نام کدادندیکمک گرفته شود و شاعران را در دربار خود اقامت م
از مصداق توجه پادشاهان  یبه زبان فارس یاسام گریو د کاوو یک

عالقه  یو عثمان یقاست. پادشاهان سلجو یفارس اتیبه ادب یسلجوق
یصحبت م یاز آنها به فارس ضیبع و اندداشته یبه شعر فارس یخاص
 به  اپ یآناتول انیکه از دوره سلجوق یاثر 230حدود  نی. از باندکرده
ست ا یو ترک یبه زبان عرب یو مابق یاثر به زبان فارس 145 دهیرس
(Bayram, 2004, p. 107همه ا .)اتیادب وزبان  تیاهم انگریب نهای 

دوره  یفرهنگ هایمولفه ریاست. تاث انیدوره سلجوق یدر آناتول یفارس
کامال آشکار هست. از قرن شانزدهم  یدر هنر دوره عثمان یصفو
متداول  یعثمان هاییدر قال ییو ختا یمیاسل ینیعناصر تزئ ،یالدیم

ر حضو دیذکر شد، مالحظه گرد نیشیپ هایبحث در که طورشد. همان
 بارنیاول یبرا هایقال هایباعث شدند که طرح 13طراحان و نقاشان
 هایرحط یکند. از منابع اصل رییبه صورت گردان تغ یاز حالت هندس
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های بکار رفته قالی دوره عثمانی:  حاشیه
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افی بکتیبه نویسی به صورت سنتی در قالی
هرکه به عثمانی رایج نبود، اما در تولیدات 

ا ههای هرکه کتیبهشود. در قالیوفور دیده می
دهنده، نام سلطان حاوی تاریخ، سفارش

ای در مدح عثمانی، نام هرکه و بعضا نوشته
 باشد.سلطان می

 یکتیبه نویس
inscription 

کتیبه قالی اردبیل، قرن  
 م16

Ardabil carpet 
Inscription, 16th 

century 

قرن کتیبه قالی هرکه، 
 م19

(Fazlıoğlu, 2007, 
p.136) 

Hereke carpet 
inscription, 19th 

century 

هر ند که بورسا محل تولید ابریشم بود اما قبل از دوره عثمانی قالی ابریشمی تولید نکرده بودند. با 
به عنوان  ابریشمیهای ابریشمی، انتقال تولید قالی ها و قالیتوجه به متقدم بودن ایران در تولید پار ه

رن های صفوی قای و طالیی از ایران صورت گرفته است. در قالیالگو و استفاده از نخ گالبتون نقره
 م از ابریشم به عنوان تار و پود استفاده شده است.16
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 های درباری و سلس قالی سیوا کاربرد را در قالیهای عثمانی گره نامتقارن بیشترین در بین قالی
 های صفوی با گره نامتقارن بافته شده است.داشته است. قالی
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گره بود، در  2000متر مربع کمتر از های درباری تراکم بافت قالی عثمانی در دسیقبل از تولید قالی
متر مربع رسید. سلس در تولیدات گره در دسی 2000-7000تراکم گره بافته شده به های درباری قالی

-متر مربع میگره در دسی 5000-7000های صفوی به طور متوس  هرکه نیز ادامه پیدا کرد. گره قالی

 باشد.
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و  ریتشع ب،یتذه چآراییدر کتاب گریریتصو ،یعثمان یگردان قال
جستجو  یبه آناتول رانینفوذ فرهنگ ا دیآن را با شهیاست. ر ینگارگر
همراه با  یبه سمت آناتول رانیاز ا نرمندانمهاجرت ه لیکرد. س

بوده است  زیموالنا ن دانیو مر ونیبازرگانان، دانشمندان، روحان
(Bayram, 2001, p. 63و بعد از آن، ترو )شیکم و ب رانیفرهنگ ا جی 

و هم  یادار -یبه عنوان زبان رسم یو زبان فارس کندیم دایادامه پ
 آنها آموزش یمدار  و مراکز علم رد یو عرب یدر کنار زبان ترک یادب

 تی(. پس از حمله مغوالن جمعKartal, 2008, p.99) شودیداده م
. پادشاهان کندیم دایروانه پ ریصغ یایآس یبه سو رانیاز ا یادیز

آثار  دیروم هنرمندان را به قلمرو خود جلب و آنها را به تول انیسلجوق
در دربار  یرانیا هنرمنداناز  یهر ند که نام نمودند،یم قیتشو سینف

بزرگ  انیکه با آثار و هنر سلجوق هاییاما شباهت شود،ینم دهیآنها د
(. در Tekin, 2010) کندیم شتربی را هاحد  شودیم دهید رانیدر ا

به فرهنگ و  یو عالقه پادشاهان عثمان گذاریریتاث نیا یدوره عثمان
 یرانیهنرمندان ا افتهیزمانو به صورت سا کندیم دایادامه پ یرانیادب ا

 .شوندیبه استانبول فرستاده م
 

 . مهاجرت هنرمندان ایرانی به آناتولی 4-2
به دربار  رانینقاط ا گریو د زیاز تبر یرانیمهاجرت هنرمندان ا

مالحظه نمود. پس  توانیم یاریو اخت یبه دو صورت اجبار یعثمان
م توس  سلطان محمد فاتح، توجه 1453از فتح استانبول در سال 

لطان شد. س یشرق یبه سمت شرق و آناتول گشاییبه کشور هایعثمان
بر آق  یشرق یم در آناتول1474-1472 هایسال نیمحمد فاتح ب

. بالفاصله هنرمندان، استادکاران و صنعتگران شودیم روزیپ ونلوهایقو
 شودیم هدیبه استانبول کو ان یبصورت جبر افتهیو سازمان  یگروه

 یمهاجرت اجبار امدی. پگمارندیبه کار م یدربار هایو در کارگاه
 از پس. است هااز آن یکی قیزنیا یسفالگر هایمتحول شدن کارگاه

 کارییدر کاش یزیتبر کاریدوره است که که نام استادکاران کاش نای
از  ی(. اگر  ه بعض4)شکل 14گرددیم داریپد یدوره عثمان یمعمار
 یصفو هاییبا سبک کاش کارییکاش یکه دارا یمذهب یبناها

 .15رددگیهنرمندان برم یآن به قبل از مهاجرت اجبار خیهست تار
 

 
 کاری قصر کاشی مسجد رستم پاشا در استانبولکاشی :4شکل 

 )نگارندگان(م( 1561) 

Fig 4: Tiling of Rostam Pasha Mosque in Istanbul (1561 AD) 
 

نگارگر،  کار،بیتذه هنرمندان زین آراییدر هنر مرتب  با کتاب
 یاوضاع داخل یآشفتگ لیاحتماال به دل زنی آراو صفحه سیخوشنو

به  یاری ند نفره به صورت اخت ای یخانوادگ ،یبه صورت انفراد رانیا
-Parham, 1999, p. 25) اندمهاجرت کرده یعثمان تختیاستانبول پا

28; Dinparast, 2012, p. 64یاز هنرمندان قال یدوره اسم نی(. در ا
. مستقر شدن استادان و شودینم دهیو حرف مرتب  با آن د بافی

در  یدر دربار عثمان کاریهنرمندان طراح، نگارگر، نقاش و کاش
 .گذاردیم یبعد یها-در دوره یقال یدر طراح یریاستانبول تاث

هنرمندان، استادکاران و صنعتگران به صورت  یمهاجرت اجبار نیدوم
در  میسلطان سل یروزی. بعد از پافتدیم اتفاق م1514گسترده در سال 

 زیبربه ت یو ورود لشکر عثمان یصفو لیجنگ  الدران بر شاه اسماع
سفال کار،بیتذه دست نقاش،-رهینفر از هنرمندان   هزارکیاز  شیب

 گریاستادان د نیطراحان و کاتبان و همچن باف،یقال کار،کاشی گر،
 ختتیبه استانبول پا یو ادب یهنر بهای-گران آثار همراه به هاحرفه
(. دفتر اهل Uzuncarili, 1990, 289شود ) یانتقال داده م یعثمان
 کندیهست که مشخص م یاطالعات یم( حاو1526ق )932حرف 

د داده بودن لیتشک "بافندگان تجماع" یدر آن زمان در دربار عثمان
(Parham, 1999, p. 28در منابع .)جماعت " لیزمان تشک گرید ی

 "خاص بافانچهیجماعت قال"جماعت هنرمندان با نام  ایو  "بافندگان
که بافندگان به  دانندمی م1453 سال در استانبول فتح با زمانهم را

 .Fazlioglu, 2007, p) شوندیبه استانبول انتقال داده م یدربار عثمان

 مهیشاملچ دباغ، حالج، خ عثمانی دربار در خانهفراش (. جماعت13
(. Farrokhfar, 2018, p. 75) اندبوده  ییو قال بافچهیدوز، قال
از  یکوچ داده شدند به جز تعداد کم یعثمان تختیکه به پا یهنرمندان

خود  هایحرفهدر  ینظر دربار عثمان رزی اتفاقبه بقری اکثر هاآن
ار زمان به درب  نیکه در ا ینمودند. هنرمندان و صنعتگران تیفعال
 شوندیشوند با عنوان اهل حرف مشغول به کار م-یآورده م یعثمان
(Thompson &  Canby, 2003, p.805اوزون  ارش .)از دفتر  یل ی

 یکه در سرا بردیاز جماعت متفرقه نام م یاهل حرف هنرمندان
به نام محمود  یآن فرد انیدر م پرداختند،یم تیعالسلطان به ف

( به Shabani & Dinparast, 2010, p. 65) شودیم دهید یچیقال
 یباف-یسابقا در هنر قال نکهیا ایبوده  یاز بافندگان قال ادیاحتمال ز

در « بافان خاص چهیجماعت قال»است، هر ند که  کردهیم تیفعال
بوده در آن  یباف-قالی اشحرفه یفردآن زمان وجود داشته و اگر هم 

م( 1514دوره ) نیکه بعد از ا یعضو بوده باشد. آثار ستباییگروه م
 بافییو قال بیتذه ،ینگارگر ،یطراح ،کارییکاش یدر رشته ها

 یرا نشان م یصفو -یرانیا یآشکارا نفوذ سبک هنر شودیم دیتول
که در  یجز  ند نفر هب بافییو قال بافی(. در هنر پار ه5دهد )جدول 

از  جاچینام برده شد، در ه مانیدربار سلطان محمد و سلطان سل
 و هابرده نشده است و شباهت طرح یاسم یبافندگان و طراحان قال

 یکیدوره نشان از  نیا یهنرها گریگروه از هنر با د نیا هاینقش
 رنمتاثر از ه ادیز اریآنها دارد که به احتمال بس یبودن سبک طراح
 کتب بوده است.   سازیکتابت و مصور

از دوره  یبه آناتول رانیهنرمندان از طرف ا یاریاخت مهاجرت
بخصوص در قرن  یشروع و در طول دوره عثمان یآناتول انیسلجوق
 یاریکرد. مهاجرت اخت دایو ادامه پ دهیم به اوج خود رس16و  15

هست که  یمربوط به دوره شاه تهماسب صفو شتریهنرمندان ب
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 1535 هایل. در ساباشدیم مانیهمزمان با دوره سلطنت سلطان سل
 هایبود، دوبار توس  عثمان انیصفو تختیهنوز پا زیم که تبر1548و 

هنرمندان به دربار  یزمان از انتقال اجبار نیو در ا شودیم ریتسخ
 ،یاسیتحوالت س لیزمان به دل نیوجود ندارد. در ا یمدارک یعثمان

 آمدهشیاوضاع پ ازمردم  یتیو نارضا یداخل هاییاتتشاشات و ناآرام
 اریتباالخ یادیافکنده بود، هنرمندان ز هیدر دوره شاه تهماسب که سا

ته مندان شناخکه اتلب از هنر زین یمهاجرت نمودند. تعداد یبه عثمان
 ,Zeren, 2000پناهنده شدند ) یبودند به دربار عثمان یشده و دربار

p. 149شودیبرده نم یامن بافقالی هنرمندان از هاآن نی( ، اما در ب .
در دوره شاه  یدوره صفو سینف هاییاز قال یتعداد نکهیبا توجه به ا

 یتهماسب بافته شده است و مقارن با دوره شاه تهماسب در املراتور
 یتهایابا حم مانیبه نام سلطان سل یسلطان هنر دوست و حام یعثمان
 گرید یدر جذب هنرمندان داشته است. از طرف یسع یو معنو یماد

یدوره شکل م نیگردان در ا هایبا طرح یعثمان هاییقال دیاوج تول
و  یهنرمندان مهاجر، طراح قال نیگفت از ب توانینظر م نی. از اردگی
 بوده است. زین 16بافیقال
 

 . صادرات قالی ایرانی به عثمانی4-3
 شدهیو صادر م دیتول هیکه در دوره صفو ییکاالها نیاز مهمتر

است  هاییاز فراورده زین یبه مسنوجات اشاره نمود. قال توانیاست م
 .Foran, 2017, pاست ) رفتهیبه فروش م المللینیکه در سطح ب

 باشد که با یدولت عثمان توانستیاز اهداف م یکیاست  یعی(. طب63
به صادرات  رانیآنها هم مرز بوده اند. شاردن در سفرنامه خود به ا

صادر  هیهمسا یکه به کشورها کندیاشاره م یپار ه و قال شم،یابر
 ی(. هر ند که دولت عثمانChardin, 1956, p. 364است ) شدهیم

 یمهم گاهیجا بافییو قال یباف-پار ه شم،یابر دیتول نهیخود در زم
 نیراز بزرگت یداشته و بعضا صاحب سبک بوده اند. پادشاهان صفو

و پار ه یکشور بوده که خود و آمران آن در صادرات قال دارهیسرما
(. از Minorskii, 1964, p. 20) اندپر رنگ داشته یگرانبها نقش های
اروپا بود و  یبه سو رانیدروازه ا یعثمان یاملراتور گرید یطرف

 هایقالی ورود و کردیم دایاستانبول به اروپا راه پ قیمحصوالت از طر
 یعثمان هاییقال تیهو یرگیدر شکل تواندیشهر م نیبه ا یرانیا

تا  ییاروپا یاز راه استانبول به کشورها رانیموثر واقع شود. صادرات ا
 .Grantowski, 2010, pهمچنان ادامه داشته است ) هیدوره قاجار

اصفهان،  یعالوه بر بازار عموم صفوی عبا (. در دوره شاه273-274
با هایچهیو قال یشمیابر یبود که در آن پار ه ها یبازار مخصوص

 نیبود. در ا رانیا که مخصوص فروختندیو زربفت م یهنر تیفکی
 ,Taqavifar) اندکردهیم دیمختلف خر هایتیبازار از ملل و اقوام و مل

2018, p. 31در دوره رانیا یمرکز بازرگان گریاز د زی(. بندرعبا  ن 
انمارک، از د یبود که در فصل زمستان از ملل مختلف بازرگانان یصفو

 یاالاز جمله ک زین یحضور داشتند. قال یهلند، پرتغال ،یترک، گرج
 رتمی(.  علShariati, 2011, p. 45بود ) ایبه نقاط مختلف دن یصادرات
 در اندداشته یو پادشاهان صفو یعثمان نیکه سالط هایییریدرگ
و  یآنها صلح برقرار بوده و رواب  بازرگان انیم زین زمانهااز  یاربسی
از  ییدر زمان جنگ و اشغال بخشها حتی و اندبا هم داشته یتجار
دو کشور در رفت و  نیب اندتوانستهیبازرگانان م انیتوس  عثمان رانیا

 یپشم هاییبه قال توانیم یصادرات یآمد باشند. از جمله کاالها
پشم شتر و گوسفند  نیو همچن چهیزربفت و قال هاییکرمان، قال
 هاییوجود قال لیدل نهمی(. بهChardin, 1956, p. 380اشاره نمود )

 هاییاز طرح و نقش قال یاریمنشاء بس یدر دولت عثمان یرانیا
 است. یعثمان
 

 . هدایای پادشاهان ایران به سالطین عثمانی4-4
 ابیشرف یبه حضور سلطان عثمان رانیا ریم سف1445در سال 

 هار  ایهدا نیدر ب کندیم یسلطان عثمان میرا تقد ییایو هدا شودیم
بوده است  یعموم خیجلد تار کیو  یجلد قرآن و  ند دست قال

(Purgstall, 1989, p. 747 در سال .)زرباف  یم شاه تهماسب قال1554
شاهزاده پناهنده )فرزند سلطان  دیزیبا انکرمان و جوشقان را به سلط

 دی(. تولBennet, 2000, p.64) دهدیم هیهد ی( به دربار صفومانیسل
هرکه و پس از  هاییقال ،یدربار هاییزرباف در گروه قال هاییقال

یم نرایزرباف ا یوجود قال راتیاستانبول از تاث قاپیآن در محله قوم
 یایدر دو نوبت جدگانه هدا یفواشاره کرد. شاه تهماسب ص توان
م به منظور 1567در سال  یکی میعظ یبا کاروان ری شمگ اریبس
ر سال د زین یکیدوم و  مانیبه تخت نشستن سلطان سل کیتبر

م در هنگام به تخت نشستن سلطان مراد دوم رهسلار استانبول 1576
 س،یجلد قرآن نف نی ند ،یخیکتب تار یآثار ایهدا نیو در ب کندیم
یبه  شم م یجلد شاهنامه فردوس کی ،یاشعار فارس واریجلد د 60
 یای(.  در ثبت اسناد و مدارک هداTanindi, 2000, p. 147-148) ردخو
تا  1558 یسالها نیب یاز طرف شاه تهماسب  به دربار عثمان یارسال
(. شاه Yarshater, 2005, p. 76) شودیم دهید زین یم  قال1581

موده ن یرا شخصا طراح یبه هنر داشت، قال یادیتهماسب که عالقه ز
 مانیبه سلطان سلاستانبول  هیمانیجهت مفروش کردن مسجد سل

 توانیوصف م نی(. با اSami, 1970, p. 38داده است ) هیهد یقانون
یبافته م یکه تحت نظارت پادشاهان صفو هایییگرفت قال جهینت

است. افتهیراه  ینبه دربار عثما شکشیو پ ایهدا قیاز طر شده

 

  گیرینتیجه
 

و  یآثار هنر گریهمانند انتقال د یدوره صفو بافییهنر قال
راه  یم به دربار عثمان16قرن  لیو اوا 15در اواخر قرن  رانیا یفرهنگ

ند که شد یانیدار سلجوق راثیخود م ی. هر ند که ترکان عثمانافتی
صاحب سبک بودند. با ورود هنرمندان نگارگر،  بافییدر هنر قال

بوجود آمد که با  یسبک یدر دوره عثمان طراحکار، نقاش و  بیتذه
و تحول در طرح و نقش و  رییتفاوت کرد. تغ یآناتول یگذشته قال
و اشغال  یعثمان ییمقارن با کشورگشا یآناتول یساختار قال نیهمچن

شدن  لیبود و گس هایتوس  عثمان رانیا یمناطق شمال ترب
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 توانیرا م یعثمان یوراملرات تختیبه پا بافییهنرمندان مرتب  با قال
انبول بازگرداندن است یبرا یعثمان یبر شمرد. املراتور یاصل لیاز دال

در  یبه شکوه گذشته خود، سع یو فرهنگ یاسیبه عنوان مرکز س
نیعالمان و بازرگانان از سرزم بان،یجذب هنرمندان، صنعتگران، اد

 الفبر خ یداشته اند. در دربار عثمان رانیمختلف بخصوص ا های
، ثبت شده است یهنرمندان در حرف دربار عثمان یکه اسام ینگارگر

 یو اسام "جماعت بافندگان"به جز   رانیباف ا یاز نام هنرمندان قال
 کیتکن یز رو. اشودینم افتی یزیناشنا    ی ند نفر بافنده قال

 توانیبکار برده شده م هایبافت ، مواد و مصالح مورد استفاده، طرح
ریآنها مالحظه نمود. از عوامل مهم تاث بافییرا در قال یصفو رنفوذ هن
نفوذ   توانیبه طور خالصه م یعثمان یبر قال رانیهنر ا گذاری

هنرمندان  یاریو اخت یمهاجرت قهر ،یفارس اتیفرهنگ، هنر و ادب
 ،کارییکاش ،آراییمختلف کتاب یدر عرصه ها یبه عثمان رانیاز ا
 یبه املراتور انیصفو یقال یو بازرگان ادراتص ،بافییو قال یطراح
ار به درب یصفو یپناهنده شدن هنرمندان سرشنا  دربار ،یعثمان
 یعثمان نیسالط یو معنو یماد تحمای و بودن دوستهنر ،یعثمان
 و یاز پادشاهان صفو دیبه تقل بافییقال ینمودن کارگاهها ریبر دا
که از طرف پادشاهان  هاییشکشیو پ ایدر رقابت با آنها، هدا نیهمچن
از  شدیداده م یعثمان نیبخصوص شاه تهماسب به سالط یصفو
اشاره کرد.  توانیم رانیگذار مهم فرهنگ و هنر ا ریعوامل تاث گرید

 هاییسه گروه از قال یبخش تیاز همه در هو شتریب رگذاریعوامل تاث
 وشاکا ی( قال2 یدربار ی( قال1داشته است:  یاساس ینقش یعثمان
هرکه. ی( قال3ترنج دار  یقال ژهیبو

 
  پی نوشت

 
 یبافته شده است، دارا یم در آناتول16که قبل از قرن  هایییقال. 1

م( و قاهره 1514) زیتبر ریاست. بعد از تسخ ینقوش هندس
شروع شد که  هایییبافت قال یم( در مدت زمان کوتاه1517)

 تفاوت نمود. یگذشته آناتول هاییطرح و نقش آن با قال
متعلق به  یآناتول هاییگروه مهم قال نیاول یخیاز نظر تار. 2

یو ب هیقطعه از قون ازدهیکه  در مجموع  باشدیروم م انیسلجوق
 در ابعاد بزرگ بایشده که سه قطعه تقر افتی( Beyşehir) رشهی

باشد. یکو ک م هایو کامل و هشت قطعه آن به صورت قطعه
نقوش  یاست که دارا هایییگروه مهم مربوط به قال نیدوم
معروف است  یجانور هاییو پرندگان است که به قال یجانور

 کرده است. دایامه پم اد16شروع تا قرن  یکه از دوره سلجوق
دوره  هاییمربوط به قال یآناتول هاییقال ییدوره طال نیاول. 3

یقال یفراوان چبافییبودن دوره قال ییطال اریاست. مع یسلجوق
از منظر  هایقال تیفیک ها،یمانده، ابعاد و اندازه قال یبه جا های

 .یبافت، طرح و نقش، رنگ. متعلق بودن به خود منطقه آناتول
نام گرفته, عبارت است از دو خ  موج ینتامانیکه به نام   یطرح. 4

آن قرار گرفته است. به آن پوست  یکه سه گلوله باال شکلی
 زیطرح ن نی. اشودیگفته م زین ییو روشنا یابر و ماه، گو ،یببر

ه ب نهیم اوشاک بافته شده و در کل زم17و 16قرن  هاییدر قال
 در سه رنگ هیو نقشما نهی. زمتتکرار شده اس رهیصورت واگ
 یدر لباسها ینتامانی. طرح  کندیم رییو زرد تغ ایقرمز، سرمه

م 17و  16قرن « کافتان»به اصطالح  یعثمان نیسالط یرسم
 .شودیم دهید زین

م در 17تا اواس  قرن  16اول قرن  مهیبا نقش پرنده از ن یقال. 5
و  دیسف نهیزم یکه بر رو یقال نی. طرح اگرددیم دیاوشاک تول

به  هاییبرگ با که پرکرم بافته شده، اساسا شامل گل گرد  ند
 پرنده هیشب زیت ینوکها دارای هابرگ فرم. اندشده دهیاطراف کش
نقش پرنده اوشاک معروف شده  هاییالبه ق لیدل نیبوده به هم

متاخرتر  ی( در نمونه هاBode & Kuhnel, 1958, p.51اند )
 شده است. نیتزئ یمار یمیتر با اسلپهن یقال هیحاش

که از حدود  یعثمان یدربار هاییقال نهیدر زم یاصل هینقشما. 6

آتاز شد،  یعثمان یسلطنت هایکارگاه در هام بافت آن1550
ساز از نظر فرهنگ  هایی. طرح قالشدندیم دهیاصطالحاً ساز نام

و متفاوت با آن بیعج ینیتزئ هایهیهمراه با آرا ،یعامه آناتول
نقش ایبود. عنصر  شد،یم دیتول یولآنات در زمان آن تا که  ه
بود که  ایدُم  لچله هایبرگ ها،یقال نیدر ا نیتزئ یاصل همای

رنگ یرکارگی. بهشدیطرح تکرار م یاصل نهیبه کرات در زم
هماینقش ریکه با سا ییختا هایآکنده از گل نیبراق، تزئ های
 استفاده ،یبیبزرگ و ترک هاییماسلی وجود اند،گشته بیترک ها

 نیا یطراح یاز جمله عناصر اصل قیو شقا لوفرین هایاز گل
 نهیبا زم یمحراب هایی. بافت قالگشتندیها محسوب م-یقال

 .شودیمشاهده م یم در عثمان16از اواخر قرن  زیساز ن
 زیز تبرا رکیشاگرد آقام ،یاز نقاشان برجسته عصر صفو یشاه قل. 7

 مانیکه به استانبول مهاجرت کرده و در دربار سلطان سل باشدیم
 کندیم داینقاشخانه دربار ارتقاء پ استیبه ر یقانون
(Karimzadeh Tabrizi, 1977, p. 234.) 

و  شمیدوم قرن پانزدهم مرکز پرورش کرم ابر مهیشهر بورسا از ن. 8
 بوده است.  بافییشهر قال

بار  نیاول یبرا شودیم دهینام یکه طرح هرات 5شماره  ریتصو یقال. 9
 ,Bode & Kuhnel, 1958شد ) دهید رانیم ا16قرن  هاییدر قال

p. 121مانند مود، درخش،  رانیا بافییاز مراکز قال یاری(  در بس
گوناگون متداول است.  یفراهان، کردستان، فار  با فرمها

یدر بافت قال رانیا هاییاز قال رحط نیا یاحتمال الگوبردار
 است. ادیز یدربار های

متعلق به  قرن  یعثمان درباری داربا طرح ترنج ینتامانی  یقال. 10
ند )سرب یمیترنج اسل انیترنج و م یفرم هایم است. شباهت17

که هنرمندان  بخشدیرا قوت م هیفرض نیا ،ی( قالایبته جقه
 مورد استفاده در یالگوها یدر طراح بیمرتب  با کتابت و تذه

و  یی. حرکت دو جهته بند ختااندداشته یهمکار زین یقال دیتول
شده را  انیب هیمتداول است، فرض بیآن که در تذه یگلها

 کند. می ترمحتمل
داشته بافییاواخر قال نیدر منطقه فاتح استانبول که تا ا ایمحله. 11
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برخوردار بوده است.  یمناسب تیفیآنها از ک هایقالی و اند
ره متقارن با گ یدیتول یهایو قال یاصالتا ارمن یقال نیبافندگان ا
 ژهیبو ییختا یکه عالوه بر طرحها یو عثمان یصفو یبا طرحها

 استفاده شده زین یصفو یبه طرز قال ی، نقوش جانور«ساز»
گالبتون،  یفلز یآن، نخها یدیتول هاییاز قال یاست. در بعض

 نقره و طال بکار رفته است. 

است.  قاپیدر استانبول به نام قوم ایمتعلق به محله یقال نیا. 12
 کی یکل بندیبیاز نظر ترک یبا طرح شکارگاه و جانور یقال

. باشدیمتفاوت م هیو نقوش ثانو یدوم بوده اما در رنگبند
از  شیرا ب یقال دیبا تول بیو تذه یهنرمندان نگارگر یهمکار

آن بکار  در بافت زینخ گالبتون ن میشاهد هست یقال نیدر ا شیپ
 .باشدیم ریهنر تشع هیآن شب یجانور هیرفته است. حاش

به « ساز»است که طرح  «قلیشاه»نقاشان دربار  نتریاز برجسته. 13

 یشکارگاه یقال یجانور هی. حاششودینسبت داده م شانیا
 دهدینشان م هایبکار رفته در قال ییو ختا یمیهرکه، طرح اسل
 نقش ها یقال یو نقاش در طراح کاربیتذه ر،یکه هنرمندان تشع

 .اندداشته
ا مسجد رستم پاشا در استانبول )ساخت بن ،یقصر کاش یکاریکاش. 14

 م(1570سرا ) یحمام توپقاپ یکاریم(، کاش1561
 یکاریم(، کاش1413مسجد سبز بورسا )ساخت بنا  یکاریکاش. 15

 م( 1402مسجد ادرنه )ساخت بنا 
 ،یقاشن ر،یتشع ب،یتذه ،یمختلف مانند نگارگر یهنرها نیدر ب. 16

( یصفو ی ند تخته قال یااستثن)به یدر کمتر قال یباف یقال
موارد وجود اسم  ترشیو طراح آن وجود دارد. در ب بافیامضاء قال
که بافنده بوده  کندیمشخص نم قطعی صورتهم به بهیدر کت

طراح. ای
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